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   چکیده 

ها مقدار  شرکت ینکسب و کار است. بنابرا یندهاياز فرآ یرناپذ ییجدا یاطالعات و ارتباطات بخش يفناور
. کنند یات و ارتباطات ماطالع يفناور هاي یرساختز يو نگهدار یداز بودجۀ خود را صرف خر یقابل توجه

اطالعات و ارتباطات انجام  اوريافزار فن افزار و نرم سخت يانداز در راه یمیعظ هاي گذاري یههمواره سرما
موجود  يها افزار افزارها و نرم منجر به کهنه شدن سخت يمکرر در تکنولوژ هاي یروزرسان به شود، یم
 يفناور هاي یرساختز يو ارتقا يرا صرف نگهدار يیادز هاي ینههز ها شرکتعلت  ینهم و به شود یم

محاسبات  .یستنمقرون به صرفه کوچک  هاي شرکت يبرااین امر که  کنند، یاطالعات و ارتباطات خود م
 یلعرضه، مصرف و تحو يتازه برا ییوجود آورده است که الگو به ITدر صنعت  یمتحول عظ یک يابر

 ین. مهمترکند یرا ارائه م ینترنتا یريکارگ هبا ب یبع اشتراکمنا یراطالعات و سا يفناور هاي یسسرو
آنها هنگام درخواست کاربر  یابیموجود و باز يدر فضا اتاطالع ها و داده سازي یرهذخ یانه،را یک یفۀوظ
در آن فراهم شده  يساز یرهاست که ذخ يابر یاز محاسبات یبخش مهم یک يابر سازي یرهذخ.  باشد یم

ابتدا به صورت مختصر  در این مقاله. هاست  شرکت يابر برا یسسرو یاصل یژگیداده، و سازي یرهاست.ذخ
هاي  سازي و الیه ذخیره  سازي، معماري تحوالت ذخیره ،ابري پرداخته شده  سازي ذخیرهروشهاي  به مرور
 شود که با یکدیگر مقایسه میسازي ابري  هاي ذخیره نهایت معماري سازي ارائه گردیده است. در ذخیره

انتقال، سرعت، زمان   حفاظت از رسانه ها، ئن به دادهذخیره و دسترسی مطم معیارهاي ارزیابی شده
سازي،  هاي ذخیره از میان معماريمکانیسم تأیید اعتبار است.  گیري، الگوریتم رمزنگاري و پشتیبان

با یکدیگر بزرگ  يها داده يبرا سازي یرهذخ یعموم يمعمارو  سرور شاخص نام،  TCLOUD يمعمار
مطمئن ة تنها به کاربر معتبر اجاز TCLOUD يمعمار که دهد نتیجه مقایسه نشان می. اند مقایسه شده

 یکبا اضافه کردن تکن یمنیا ۀسطح چندگان یک همچنین .دهد یها را م داده سازي یرهو ذخ یدسترس
تواند  یم INS معماري . سازد یم منیا یشاز پ یشها را ب داده ي،رمزگذار یندو الحاق قبل از فرا یمتقس

باند  يپهنا یممکند و ماکز ینباند را کمتر يپهنا یرتحت تاث یررا کنترل و تاخ یستمس يبارگذار یانگینم
کنترل شود که  يا به گونه تواند یم INS ینهمچن، فراهم آورد ینهجهت حفظ ارسال به یانمشتر يرا برا

 یب،ترت ینکند. به ا یدامناسب، تطابق پ ریانامکان با مشتکار کرده و در صورت  یتوضع یندر بهتر
معقول  یرا به شکل ها یلو فا یمکارآمد بهبود ببخش یرا به شکل يابر سازي یرهذخ یستمس ییکارا توانیم یم

بزرگ  يها داده يبرا سازي یرهذخ یعموم يمعمار .یمرا کاهش ده سازي یرهتا بار هر گرة ذخ یمکن یعتوز
 یو پرس و جو را به آسان یرهذخ یکسانکرده و رابط  یرهرا ذخ یریکنواختیغ یمنوع دادة عظ همه تواند یم

 یشهر دو روش، با افزا گیري یبانزمان پشت يمعمار یندر او  کاربران قرار دهد یارو به سرعت در اخت
  .یابد یم یشها، افزا داده ي اندازه

  يابر یانشرا ي،محاسبات ابر ي،ابر سازي یرهذخواژگان کلیدي: 
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 مقدمه 
بشر به محاسبات در هر مکان و زمان بدون به همراه داشتن  یازرفع ن يو برا يبا گسترش روزافزون فناور

که  ستا ینابر ا ةاستفاده از واژ دلیل آمد. یدپد يمحاسبات ابر ی،خدمات یقافزارها، از طر سخت افزارها و نرم
و  یفن  ییاتجز ینا یناز انتزاع را ب يا یهال و سازد یپنهان م کاربران یدرا از د اش یفن یاتجزئ يپردازش ابر
که از آن  يساخت ابر یرز يکنترل در مورد فناور یابه تخصص  یازيو کاربران ن آورد یوجود م کاربران به
  .]Miss. Swati and I. Bairagi, 2016 [ندارند کنند یاستفاده م

ابر به طور  يساز یرهذخ هاي یساست. سرو یسکدروي  يساز یرهذخ ی،ت يآ هاي ینههز یناز بزرگتر یکی
کم به خود جلب کرده  ینهباال با هز یناناطم یتو قابل یريپذ انعطاف یتتوجه همه را به عنوان قابل اي یندهآفز

ابر  سازي یرهذخ یسسرو مرکزخود را در  هاي یلاز فا یاريبس توانید یشما م هایی، یسسرو یناست. در چن
 سازي یرهذخ ینکها یلدل به ید،نباش تان ينبودن فضا یکاف یاو  ها ن ار دست رفتن دادهنگرا یگرد و یدکن یرهذخ
 يرا برا یفرصت ابري سازي یرهذخ ابر است. سازي یرهذخ یژگیرا دارد که از و یاصورت پو به یمتنظ یتقابل يابر
 یازي. کاربران نکند یفراهم م وتریکامپ یمحل هاي یسکد در هارد یرهذخ يجا به يداده در مخازن ابر یرةذخ
ه کنند، ک یرهها در مراکز داده از راه دور  ذخ داده توانند یمخازن بزرگ ندارند. آنها م يساختارها ينگهدار به

. شود یم یریتکنترل و مد AmazonوApple ،Microsoft ،Google لمث یبزرگ هاي شرکتتوسط 
. باشند  دسترس قابل  یدستگاه  هر  از و   ینترنتا  به  اتصال با   توانند یم  مخازن در  شده  ذخیره  هاي یلفا

برحسب تقاضا فراهم شده  یسسرو یکعنوان ه که ب يمجاز سازي یرهذخ یرساختبه ز يابر سازي ذخیره
  اشاره دارد.

  ذخیره سازي ابر -1
 یوهش ینبا ا قتیموجود است. در حق هاي یوهش ینو کم دردسرتر ینتر از ساده یکی يابر يدر فضا یرهذخ

و در  دهیم یهستند، قرار م یوستهمختلف که به هم پ يها یانهمتشکل از را ییفضا يخود را رو يها داده
را  یادر دن یجیتالد ياز محتوا یاديکاربر حجم ز ها یلیون. هر روز میابیمبه آنها دست  یمتوان یم یازصورت ن

 ییدر جا یدبا شک یاست که ب یجیتالد يمحتوا ینز اا یبخش یمتن هاي یلعکس و فا یلم،. فکنند یم یدتول
 یدفراتر رفته و با یازن ینحجم بود، اما امروزه ا ینا يپاسخگو یانهرا یسکشوند. در گذشته هاردد یرهذخ
  .بود  داده یادز جمح ینا يبرا یگزینیجا يها دنبال راه به

مجازي  يها ها در مخزن که در آن داده یی است سازي آنالین شبکه سازي ابر، مدلی از فضاي ذخیره ذخیره
هاي بزرگ را  هاي میزبان، دیتاسنتر شوند. کمپانی ص ثالثی میزبانی میسازي قرار دارند که توسط اشخا ذخیره

کنند یا  سازي را از آنها اجاره می ذخیره ضايهایشان میزبانی شود، ف کنند و افرادي که نیاز دارند داده اداره می
هاي دیتاسنتر بر حسب نیاز  برند. در پس این کار، اپراتور میکار  هاي خویش به براي نیاز د و آن راخرن می

دهند تا  مجازي آن را در معرض دید قرار می يها صورت مخزن کنند و به نابع را مجازي سازي میمشتریان، م
به صورت ظاهري ممکن است اینکه خود مشتریان بتوانند از آن براي ذخیره فایل ها یا داده ها استفاده کنند. 

  هاي مختلفی باشد.   منابع در سرور
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  يساز یرهتحوالت ذخ -2
. ندشد استفاده میداده  سازي یرهذخ وسایل ینعنوان اوله ب یتآهسته و کم ظرف يها کارت پانچدر گذشته 
ر د. شدند یاستفاده م یوترهاکامپ یمحل سازي یرهذخ يبرا ها یسکد آپ گرفتن و هارد بک يبرا یسینوار مغناط

 یوهايو درا یوها،  فلش درا چند منظوره یجیتالد یسکد دي، یس ، دیسک یفالپ هاي جدید مانند ادامه فناوري
  .اند داده ییررا تغ یريگ آپ بک ي یوسنار یقلم
برنامه به  یکنام داشت. اگر   یممخزن خودش را داشت که مخزن اتصال مستق يسرور ي هر برنامه قبال

 گردید، یاضافه م سرعت باال به سرور  کننده وصل یکتوسط  یسکد یهآرا یکداشت  یاجتاح یشتريمخزن ب
 یریتتعداد سرورها در شبکه مد یشکمتر بود.  با افزاآن   ینههز  و  نام داشت یزکامپیوترر یستمکه واسط س

 ینند. چنداز سرورها جدا شد ها یسکد 1960 ۀدر ده ین،شده سخت شد. بنابرا یزولها سازي یرهمنبع ذخ
 هاي یسکد ي چندگانه ي یهشد. آرا یجادسرور ا ینچند یانم یسکمخازن د يگذار به اشتراك يپروتکل برا

روزافزون  یازو ن سازي، یرهذخ یریتدر مد ها پیشرفتبود.  1980 ۀدر ده یگام انقالب یک (RAID)1  مستقل
و   یلبر فا یمبتن (NAS)2 به شبکه متصل ساز یرهمخازن ذخ  منجر به توسعه  RAID و سازي یرهذخ يبرا
از راه دور به  یمنابع باعث دسترس ینا يبر بلوك شد. هر دو یمبتن (SAN)3  سازي یرهذخ کۀشب

  .شود یشبکه م یقاز طر سازي یرهذخ يها دستگاه
 ي شبکه( LAN به یما. آنها مستقشود  یاستفاده م TCP/IP بر یمبتن يها شبکه يبرا NAS هاي دستگاه

را  ینوکسو ل یندوزمثل و هایی عامل یستمس ینداده ب يگذار به اشتراكة متصل هستند. آنها اجاز )یمحل
آنها سخت است.  يازس یرهذخ یتکردن ظرف یاسمق یول  باشند، یتر م ارزان NAS يها . دستگاهدهد یم

 به یما. آنها مستقندشو  یها متصل م ها به سرور و پل ها یچسوئ ،کابل فیبر نوري یقاز طر SAN  يها دستگاه
LAN آالت  ین. تنها ماشدنده یرا کاهش م یکیشبکه به شدت بار تراف يآن رو ینبنابرا یستند،متصل ن

بر  یمبتن یلفا يگذار . به اشتراكشوندمتصل  SAN به توانند یمکابل فیبر نوري  یا 4SCSI کالس سرور با
 باشند یاست اما آنها گران م پذیر یاسقم یراحت به SAN يها دستگاه یت. ظرفباشد یم عامل یستمس

[Peter Mell and TimGrance,2012].  
  ابر سازي یرهذخ يمعمار -3

  پذیر یاسمق یارروش بس برحسب تقاضا و به سازي یرهذخ یلاصوالً در مورد تحو يابر سازي یرهذخ هاي يمعمار
 یککه  شوند یم یلتشک  هایین افزار نرم یکاز  يابر سازي یرهذخ هاي يهستند. معمار  يو چند مستأجر

API ینا ی،سنت سازي خیرهذ هاي یستم. در سکند یصادر م سازي یرهبه ذخ یدسترس يرا برا API پروتکل 
SCSI وب  یینها افزارهاي نرم توانید می ابر در. هستند تکامل حال در ها پروتکل یناست؛ اما در ابر، ا

 iSCSIیا  وInternet SCSI مانند تري یسنت یینها افزارهاي نرم یو حت یلبر فا یمبتن یینها افزارهاي نرم یس،سرو

را  )یاییجغراف یگذاريجاگرفتن  نظر در با(ها  داده یگذاريجا یسنت هاي یتمدر الگور و کاهش داده تکرار ،
 ه،یال ین. انامیم یم سازي یرهاست که منطق ذخ افزار یانم یهال یک یی،نها افزارهاي رمن ینپشت ا. یدکن یداپ

                                                           
1 Redundant Array of Independent Disks 
2 Network Attached Storage 
3 Storage Area Network 
4 Small Computer System Interface 
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 ها داده يرا برا یزیکیف سازي یرهذخ یبانیپشت یانهپا یت،. در نهاکند یم سازي یادهرا پ ها یژگیانواع و
 یبانیپشت یانهپا یک یاخاص و  هاي یژگیباشد که و یپروتکل داخل یکممکن است  ینا .کند یم سازي پیاده
  .کند یم سازي یادهپ یزیکیف هاي یسکد يرا برا یسنت

  يساز یرهذخ يرمعما هاي یهال  -4
 داخلها  برنامه ها، يمعمار یندر ااست که  شده یدجد يکاربرد يمعمار همنجر به ارائ يابر سازي یرهذخ 
است . مرور مقاالت  یرههوشمند و غ يها یگوش ی،شخص یوترهايها، کامپ مانند تبلت ییها از دستگاه یفیط

 کنند یاستفاده م ختلفیم سازي یرهذخ هاي ياز معمار يابر سازي یرهکنندگان ذخ که فراهم دهد ینشان م
]Tim Jones, 2012,[ ]Zhou Ke, Wang Hua and Li Chunhua, 2014 .[مختلف،  هاي يبعد از در نظر گرفتن معمار

  .نشان داده شده  1در شکل  يابر سازي یرهاز ذخ یکل يمعمار یک
  ابر رابطیۀال 4-1

اتصال کاربران ابر به  يبرا سازي یرهکنندگان ابر ذخ سط فراهماست که تو يافزار نرمیۀ ال یک ابر رابطالیۀ 
 يو اجازه را برا یقتصد يها یکتکن یهال ین. ااست فراهم شده ینترنتا یقاز طر سازي یرهابر ذخ یسسرو
  .کند یکاربران اعمال م یقتصد

   داده یریتمد یۀال 4-2
 یریتابر مشخص استفاده شده. مد ینتکالة داد یریتمد ياست که برا يافزار نرمیۀ ال یکداده  یریتمدالیۀ 

 ي،ساز داده، هماهنگ ها، افراز داده سازي یرهمحتوا در ذخ یعها، توز داده يساز یرهمثل ذخ هایی یتداده با فعال
کاربر،  ها یلیونم یریتاطالعات، مد یابیباز یري،گ آپ بک ینترنت،کنترل حرکت داده در ا ي،حفظ سازگار
  .است یردرگ یرهها و غ حفظ متاداده

  سازي یرهذخیۀ ال 4-3
  :شامل دو بخش است سازي یرهذخ یۀال   

 يها دستگاهاین بخش . شود شامل میرا  یکپارچه سازي یرهذخ وهم سازي یرهذخ سازي يمجاز :سازي يمجاز
به  ي یافرم پو پلت یکو  کند یم یممجرد ترس یمتوال سازي یرهذخ يفضا یکرا در  شده یعناهمگون توز

 سازي يمجاز يکه توسط تکنولوژ ]C. Sloggett, N. Goonasekera, 2013[ سازد یاشتراك گذاشته شده را م
و  یتتوکار، امن یدسترس یک ،یکم سازي يمجاز هاي یک. تکناست شده يساز یادهپ سازي یرهذخ
   .کنند یبرنامه ها فراهم م يرا برا پذیري یاسمق
، DAS ،SANناهمگون مانند  سازي یرهذخ يها و دستگاه یتابیسد يشامل سرورها :اي یهپا سازي یرهذخ

NAS است. یرهو غ  
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  [Indu Arora and Dr. Anu Gupta , 2012]: معماري تعمیم یافته ذخیره سازي ابر1شکل 
  
  TCLOUD يمعمار -5

 2مدل در شکل  ی.  شرح کلرابو ماژول  يماژول مشتر یعنیشده است  یلاز دو ماژول تشک يمعمار این
  [Sultan Ullah and Zheng Xuefeng] آورده شده است.

  
 
 
 

  [Sultan Ullah and Zheng Xuefeng, 2014]ذخیره سازي ابر TCLOUDهاي معماري  : الیه2شکل 
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  يماژول مشتر 5-1
 و الحاق و یمقستفۀ مؤل ،چند فاکتوري یدسترسۀ گرفته است. مؤلف شکل ز سه مؤلفهاساساً ا يمشتر ماژول

  . یی/رمزگشايرمزگذار فۀمؤل
  ماژول سرور 5-2

 ۀ، مؤلفدسترسی ۀها شامل مؤلف مؤلفه ینشده است. ا یلاز سه مؤلفه تشک یزن يمعماراین   يسرور ابر ماژول
  . باشند یم یعموم يها داده ۀو مؤلف یخصوص يها داده

  INS)(5سرور شاخص نام  يمعمار -6
ابر را با  يداده ها )،DNS(نام دامنه  یستمور شاخص مشابه با ساختار سسر یک )،(INSشاخص نام  سرور
مشابه  INSگرچه .  ]Tin-Yu Wu, Wei-Tsang Lee, Chia Fan Lin,2012[کند  یم یریتمد P2P یچیدهپ يمعمار

DNS  آدرس  سازي یرهذخ يها به چند گره یکدر ساختار و عملکرد است اما اساسا تطابقIP يو کد ها 
  :دهد یرا انجام م یسه عمل اصل INS. در کل، کند یپردازش مهش را 

  متناظر آن يساز یرهو گره ذخ 6اثرانگشت ینب یچینگسوئ •
  يساز یرهو متعادل کردن بار گره ذخ یقتصد •
  ممکن يجهت انتقال تا جا يبرآورده کردن درخواست مشتر •
نه خودش دارد که شامل اثرانگشت و گره در دام يداده انحصار یگاهپا INSهر  یل،انتقال فا يساز ینهبه براي

 يبزرگ برا یمانع INS يبا تعداد یلفا یستمس یریتحال، مد ینمتناظرش است. با ا يساز یرهذخ يها
INS يشبکه ابر یطدر مح WAN بر اساس ساختار  ین،است. بنابراDNS ،یمتقس موجود INS  مطابق با

 يکاهش حجم کار يرا برا یسلسله مراتب یریتمد يرو معماپیشنهاد شده  یمتقس یريبارگ یتدامنه و ظرف
INS  دهد ارائه میرا. 

را  يمشتر یلبه فا یرا در دامنه و دسترس يساز یرهذخ يگره ها DNS ،INS يبراساس ساختار پشته ا
نه تنها  INSاست اما  DNSو عملکرد مشابه  يکند. گرچه در معمار یم یریتداده اش مد یگاهمطابق با پا

انتقال را با کنترل  لکهکند ب یو پرش و جو م یریتو اثرانگشت ها را مد يساز یرهذخ يگره ها ینب يداده ها
گره هاست که رابطه  يمرکز یرمد INS  کند. یهماهنگ م یانو مشتر يساز یرهذخ يگره ها ینب يبازخورد

فقط مکان  INSکه دارند. الزم به ذکر است  یسلسله مراتب يو بصورت معمار یکدیگررا با  يمشتر - سرور
. آید یاطالعات در سلسله مراتب نم یگرو د کند یم یریترا مد يساز یرهذخ ياثرانگشت را ثبت و گره ها يها

در طول انتقال  يتا هرگاه مشتر کند یفراهم م INS يرا برا ودحالت و اطالعات خ يساز یرههر گره ذخ
 يساز یرهشد، گره ذخ یجادا یدجد INS یکاه اطالعات مربوطه را داد، ثبت کند. هرگ يبرا INSدرخواست 

 يبر رو INS يبرا یفشود. چون وظا یانتخاب م یريگ یبانپشت يدر دامنه برا یاتیتوان عمل ینبا باالتر
 يفضا يانتقال داده به جا یداده و خروج یگاهپا ییکارا يما بر رو یشترب یدمحاسبات داده و انتقال است، تاک

  است. يساز یرهذخ
  يابر یطبزرگ در مح يها داده يبرا سازي یرهذخ یعموم يمعمار -7

                                                           
5 Index Name Server 
6 Fingerprints   
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 یریکنواختغ يها و داده یارتباط يها شامل همه نوع داده يا مدل داده یناز چند سازي یرهذخ معمارياین 
مرکز  يها گره یمتقس یقطرشود از  سازي تشکیل می ذخیره NoSQL يها به نام داده یرارتباطیغ

مثل مدل ارزش  یها را با مدل خاص ها داده خوشه که هر کدام از آن نیدر قالب چند يابر سازي یرهذخ
و رابط  سازي یرهرابط ذخ ي،معمار ین. به عالوه، ایدنما می یبانیپشت کنند، یم یرهذخ تندو مدل مس یديکل
  . ]Qingchen Zhang, Zhikui Chen,2013[دهد یکاربران قرار م یاررا در اخت یکنواختی يوجو پرس
کرد.  يبند داده بخش سازي یرهذخیۀ داده و ال یلتحلیۀ ال ی،منطق یۀدر قالب دو ال توان یرا م يمعمار کل

طور  به يا مدل داده یناز چند يابر یطبزرگ در مح يها داده يبرا سازي یرهذخ یعموم يروش معمار
ینۀ شه طبق هزخو ینبه چند بريا يها گره یمتقس يبرا يبند خوشه یل. از تحلنماید یم یبانیهمزمان پشت

 شود یرا دارد، انتخاب م یتوان محاسبات ینکه باالتر يا . خوشهکند یمختلف استفاده م يها گره ینب یارتباط
مسئول  یگر،د يها کاربران را فراهم آورد. هر کدام از خوشه يو رابط پرس و جو یعموم سازي یرهتا ذخ

مستند و  يها و داده یديارزش کل يها داده ی،ارتباط يها داده دمدل خاص مانن یک يها داده سازي یرهذخ
 یکسانکرده و رابط  یرهرا ذخ یریکنواختیغ یمعظة همه نوع داد تواند یم يمعمار ینا  مانند آن هستند.

  کاربران قرار دهد. یارسرعت در اخت و به یآسان و پرس و جو را به یرهذخ
  گیري نتیجهها و  مقایسه معماري -8

 هاي یستمس یگزینرا جا یخانگ هاي یوترکامپ ی،محاسبات شخص هاي یازنرفع  يبرا  يابر محاسبات
 هاي یازهمه انواع ن ينقش مهم برا یک یشههم يساز یرهکرده است. ذخ ها یوترکامپ ینیبزرگ و م یوتريکامپ

را  يساز یرهداده و ذخ یبانیپشت هاي یويهمه سنار ییرتغ یتقابل يابر يساز یره. ذخکند یم يباز یمحاسبات
نشان داده  1 جدولدر اي از موارد بیان شده  مقایسه .شود یم یاد یندهآ يساز یرهعنوان ذخ هدارد و از آن ب

ت از رسانۀ انتقال، زمان حفاظها،  ذخیره و دسترسی مطمئن به دادهکه این معیارها شامل سرعت،  اند شده
تنها به کاربر معتبر  TCLOUD يمعمارانجام شده است.  مکانیسم تأیید اعتبارو  ها گیري از داده پشتیبان

آن است که نه تنها  يمعمار ینا یاصل یت. مزدهد یها را م داده سازي یرهو ذخ یمطمئن دسترس ي اجازه
ها در  ) بلکه حفاظت از دادهيدر سرور ابر يازس یره(ذخ آورد یفراهم م یتها را در زمان عدم فعال داده یتامن
چند  یسممکان سازي یادهبا پ یدسترس يمعمار ین. در ادهد یهم انجام م انتقال راۀ رسان انتقال در ینح

با اضافه کردن  یمنیا ي سطح چندگانه یک ین، همچن شود یاعتبار، کنترل م ییدتأ یو چند سطح يفاکتور
  . سازد یم یمنا یشاز پ یشها را ب داده ي،رمزگذار یندفرا زو الحاق قبل ا یمتقس یکتکن

کند و  ینباند را کمتر يپهنا یرتحت تاث یررا کنترل و تاخ یستمس يبارگذار یانگیند متوان یم INS معماري
به  تواند یم INS ینهمچن  فراهم آورد. ینهجهت حفظ ارسال به یانمشتر يباند را برا يپهنا یممماکز
کند.  یداپان مناسب، تطابق یکار کرده و در صورت امکان با مشتر یتوضع ینکنترل شود که در بهتر يا گونه
را به  ها یلو فا یمکارآمد بهبود ببخش یرا به شکل يابر سازي یرهذخ یستمس ییکارا توانیم یم یب،ترت ینبه ا
  .یمرا کاهش ده سازي یرهذخة تا بار هر گر یمکن یعمعقول توز یشکل

ر همزمان به طو يا مدل داده ینهم از چند يابر یطبزرگ در مح يها داده يبرا سازي یرهذخ یعموم معماري
 یکسانکرده و رابط  یرهرا ذخ یریکنواختیغ یمعظة همه نوع داد تواند یم يمعمار ین.انماید یم یبانیپشت
 یريگ یبانزمان پشت يمعمار ینکاربران قرار دهد. در ا یارو به سرعت در اخت یو پرس و جو را به آسان یرهذخ
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 يها گره ینب یارتباط ینۀ، هزيمعمار ینحال،  ا ین. با ایابد یم یشها، افزا داده ي اندازه یشهر دو روش، با افزا
 يبرا يبه زمان کمتر یازن ینها مدنظر قرار داده و بنابرا خوشه یانابر در م يها گره بندي یمابر را در زمان تقس

  ها دارد. از داده یريگ یبانپشت
  

  : مقایسه معماري 1جدول 
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